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ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

často, minimálně každý týden na čtvrtečním webináři, Vám připomínám věčnou pravdu, a to, že je třeba jít za svými 
sny a uvěřit, že vše je možné. Často sami sobě potenciál, který je v nás, sabotujeme. Je to velmi důležité.

Nicméně MŮŽE SE STÁT, a mnohým se to určitě stalo, že některé sny prostě nevyjdou.
Mnohdy rozhodující skutečnost není o nás, prostě někdo jiný rozhodne, že to bude jinak. 
Mnohdy to je o nás a třeba zdraví vypoví, často, když to nejméně čekáme, a vše je jinak.

Velcí lidé se poznají podle toho, jak reagují na prohry, ne na výhry.
Je třeba se zvednout a jít dál.
Je třeba uvěřit, že vše má význam, který neumíme právě teď vidět. I tady je jediná cesta uvěřit, že „vesmír“ ví lépe jak 
my.

Mnohdy se mi to v životě stalo. Řada skutečností v mém životě nebyla plánovaná a byla jinak, než jsem si vysnila.
Ani to, že bydlím v rodné vesnici a mám zde firmu, nebylo v mém plánu (povodeň 1997).

Pokud tedy prožíváte něco, co jste chtěli jinak, nevěšte hlavu.
Určitě to mělo a má svůj význam. Třeba už jenom tím, že jste se dověděli věci, které by k Vám jinak nedolétly. Za mě je 
vždy lepší vědět než nevědět. Možná jste přehodnotili vazby s některými lidmi v okolí. I to je obvykle součástí onoho 
„Proč?“.

A možná to patří k podzimu, kdy hodnotíme a rekapitulujeme minulý rok. Možná se kruhy uzavírají.

Velmi často se zastavujeme u prohry nebo spíše změny plánu. Výhry a radosti téměř vůbec neoslavujeme. A vždy je 
co slavit. Mám na ledničce slogan: „Až do odvolání oslavuji každou maličkost.“ Tak Vás zvu a začínám.

Za nás se minulý týden určitě povedla Podnikatelská konference 2021. Děkuji všem, kteří byli u toho, ať off-line nebo 
on-line. Děkuji mému týmu i lektorům.

Krásný vstup do Adventu 2021, který se rychlými kroky blíží.

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ® 
členka Výkonného výboru KA ČR®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

» Kola se točí… 
» Jedeme dál… 
» Spolu to zvládneme… 
» Jsme optimističtí… 
» Nevzdáváme se…

https://www.pevacoukova.cz/
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Náhody neexistují. Vesmír je inteligentní.“ 
Stanislav Bernard 

Forbes listopad 2021

 Články

strana 26

28. 10. 2021
Nový formulář daňového přiznání k DPH a doplňkového 
celního prohlášení
Autor: ing. Mgr. Olga Hochmannová 

strany 5–13

4. 11. 2021

Daňové a účetní novinky – podzim 2021 – 1. část
ing. Ivana Pilařová

strana 42

9. 11. 2021

„Export of goods“ – 101. lekce angličtiny s Účetním Portálem 
Autor: ing. Vladimír Zdražil

audio zde

strany 14–25

13. 11. 2021

Daňové a účetní novinky – podzim 2021 – 2. část
ing. Ivana Pilařová

strany 28–34

31. 10. 2021
Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 11. část
Zvláštní režim jednoho správního místa
ing. Ivana Pilařová

strany 35–40

23. 9. 2021
Rozdíly v daňovém řešení zápůjčky u zaměstnance  
a u podnikatele
Autor: ing. Ivan Macháček 

https://www.ucetni-portal.cz/download_audio.php?id=1957&kod=1636479900
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

   16. 11. 2021    Dne 28. 2. 2022 dojde ke zrušení přístupu do starší verze daňového 
portálu 

Koncem února dojde k ukončení přístupu do starší verze daňového portálu https://adisspr.mfcr.cz. Všichni ti, kteří ji dosud 
využívají, naleznou veškeré jeho funkce v modernizované podobě na portálu MOJE daně.

   9. 11. 2021    Nejvyšší kontrolní úřad: Změna režimu vybraných územních pracovišť 
GFŘ nepřinesla plánované úspory a GFŘ nestanovovalo nájemné 
způsobem, který by jeho odpovídající výši zaručoval 

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření Generálního finančního ředitelství s prostředky a vybraným majetkem státu, 
a to v letech 2018 až 2020. Kontrola se zaměřila hlavně na to, jak GFŘ pronajímalo nemovitosti, jak zacházelo s nepotřebným 
majetkem, uzavíralo smlouvy či evidovalo majetek.

    9. 11. 2021    Reakce Generálního finančního ředitelství na závěry kontroly 
Nejvyššího kontrolního úřadu 

V předešlé aktualitě byly zveřejněny závěry Nejvyššího kontrolního úřadu. Nyní v rámci objektivity doplňujeme tyto závěry 
v příloze o stanovisko GFŘ. Generální finanční ředitelství konstatuje, že závěry v tiskové zprávě NKÚ neodrážejí skutečnosti 
zjištěné v rámci kontrolní akce a následné komplexní závěry NKÚ, uvedené v kontrolním protokolu ve znění námitek, tudíž 
výrazně zkreslují výsledky kontroly. 

    8. 11. 2021    "Milostivé léto" se netýká závazků u Finanční správy  
Finanční správa reaguje na množící se dotazy veřejnosti ohledně tzv. "Milostivého léta", které lidem umožňuje zbavit se 
určitých exekucí u veřejnoprávních institucí. "Milostivé léto" se podle zákona vztahuje pouze na veřejnoprávní dluhy 
vymáhané v soudní exekuci a netýká se daňových a správních exekucí, kterými finanční úřady vymáhají daňové pohledávky.

    5. 11. 2021    ČNB opět zvyšuje úrokové sazby
Česká národní banka znovu zvýšila základní úrokovou sazbu, a to o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta. Současně 
rozhodla o zvýšení diskontní sazby na 1,75 % a lombardní sazby na 3,75 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 
5. listopadu 2021. 

   29. 10. 2021    Informace GFŘ k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti 
s prominutím DPH

V období ode dne 1. 11. 2021 do dne 31. 12. 2021 promíjí ministryně financí DPH při dodání elektřiny nebo plynu. Příslušné 
rozhodnutí o prominutí DPH z důvodu mimořádné události je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 34/2021. Cílem 
vydání této Informace je zvýšit informovanost dotčených subjektů a minimalizovat chybné uplatňování daně v souvislosti 
s uváděným prominutím DPH u elektřiny a plynu, zejména s ohledem na zúčtování zálohových plateb. 

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/dne-28-2-2022-dojde-ke-zruseni-pristupu-do-starsi-verze-danoveho-portalu-6411-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/dne-28-2-2022-dojde-ke-zruseni-pristupu-do-starsi-verze-danoveho-portalu-6411-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ministerstvo-prace-a-socialnich-veci-pripravilo-pomoc-lidem-kteri-bojuji-s-rustem-cen-energii-6397-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/interpretace-narodni-ucetni-rady-i-45-znehodnoceni-stalych-hmotnych-a-nehmotnych-aktiv-testovani-a-vykazovani-6198-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/nejvyssi-kontrolni-urad-zmena-rezimu-vybranych-uzemnich-pracovist-gfr-neprinesla-planovane-uspory-a-gfr-nestanovovalo-najemne-zpusobem-ktery-by-jeho-odpovidajici-vysi-zarucoval-6392-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/nejvyssi-kontrolni-urad-zmena-rezimu-vybranych-uzemnich-pracovist-gfr-neprinesla-planovane-uspory-a-gfr-nestanovovalo-najemne-zpusobem-ktery-by-jeho-odpovidajici-vysi-zarucoval-6392-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/nejvyssi-kontrolni-urad-zmena-rezimu-vybranych-uzemnich-pracovist-gfr-neprinesla-planovane-uspory-a-gfr-nestanovovalo-najemne-zpusobem-ktery-by-jeho-odpovidajici-vysi-zarucoval-6392-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/reakce-generalniho-financniho-reditelstvi-na-zavery-kontroly-nejvyssiho-kontrolniho-uradu-6393-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/reakce-generalniho-financniho-reditelstvi-na-zavery-kontroly-nejvyssiho-kontrolniho-uradu-6393-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-1-2022-nabyde-ucinnosti-novela-exekucniho-a-obcanskeho-soudniho-radu-6195-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/milostive-leto-se-netyka-zavazku-u-financni-spravy-6389-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/cnb-opet-zvysuje-urokove-sazby-6385-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-k-vyuctovani-elektriny-a-plynu-v-souvislosti-s-prominutim-dph-6368-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-k-vyuctovani-elektriny-a-plynu-v-souvislosti-s-prominutim-dph-6368-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Finanční správa vydala informaci o novém formuláři daňového přiznání k DPH „Upozornění k tiskopisům 2021“. Tento nový 
formulář byl stanoven vyhláškou č. 358/2021 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se 
mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve 
znění pozdějších předpisů zveřejněnou ve Sbírce zákonů č. 158. 

1. Daňové přiznání
Aktualizovaný formulář daňového přiznání k DPH má obsahovat v ř. 1 a 2 údaje o prodeji zboží na dálku a prodeji 
dovezeného zboží na dálku podle § 8 a 8a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen „ZDPH“) 
a o dodání zboží usnadněném provozovatelem elektronického rozhraní podle § 13a ZDPH, je-li místo plnění v 
tuzemsku a daň se nepřiznává ve zvláštním režimu jednoho správního místa. 

V ř. 24 se uvádí hodnota uskutečněných vybraných zdanitelných plnění s nárokem na odpočet daně, na která je použit 
zvláštní režim jednoho správního místa, nebo na která by mohl být použit, pokud by byla osoba povinná k dani k tomuto 
režimu registrována, s výjimkou plnění uvedených v ř. 1 a 2, a dále hodnota vybraných plnění s nárokem na odpočet 
daně, kdy daň je odvedena prostřednictvím daňového přiznání podaného v jiném členském státě bez využití režimu 
jednoho správního místa. 

Na ř. 26 se uvádí hodnota při dodání osvobozeného zboží zahraniční osobou provozovateli elektronického rozhraní 
podle § 71h ZDPH, jedná-li se o dodání zboží podle § 13a odst. 2 písm. a) ZDPH.

Na ř. 45 se uvádí i korekce odpočtů daně podle § 79e ZDPH.

Tento nový formulář se použije až za zdaňovací období od 1. 10. 2021.

2. Doplňkové celní prohlášení
Současně s novým formulářem daňového přiznání k DPH je touto vyhláškou stanoven i vzor doplňkového celního 
prohlášení, které rovněž úzce souvisí s DPH. Jedná se o formulář pro propuštění zboží v rámci zvláštního režimu pro dovoz 
zboží nízké hodnoty, jak je stanoven v novelizovaném § 109c – § 110 ZDPH. Tento formulář mohou použít osoby povinné 
k dani, kterým bylo uděleno oprávnění CÚ pro Středočeský kraj, aby používaly tento zvláštní režim. 

  Informaci Finanční správy „Upozornění k tiskopisům 2021“ je možné nalézt na Účetním Portálu ZDE nebo na 
webových stránkách Finanční správy.

  Vyhlášku s formulářem doplňkového celního prohlášení a daňového přiznání k DPH naleznete na Účetním Portálu 
ZDE nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

 Nový tiskopis DPH naleznete na Účetním Portálu ZDE nebo na webových stránkách Finanční správy ZDE.

Nový formulář daňového přiznání k DPH 
a doplňkového celního prohlášení
Autor: ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ruku v ruce s novelou zákona o dani z přidané hodnoty, kterou se od 1. 10. 2021 zavádí nová pravidla v v oblasti elektronického 
obchodování a systém One Stop Shop, jde i aktualizace daňového přiznání k DPH a doplňkového celního prohlášení. Paní 
Olga Hochmannová nás v následujícím článku seznámí se změnami, ke kterým u těchto formulářů došlo.
Jana

28. 10. 2021

Nový formulář daňového přiznání k DPH a doplňkového celního prohlášení
ing. Mgr. Olga Hochmannová

https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-tiskopisum-2021-dph-2660-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/vyhlaska-c-358-2021-sb-kterou-se-meni-nektere-vyhlasky-v-souvislosti-s-prijetim-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-242-2016-sb-celni-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-2653-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/vyhlaska-c-358-2021-sb-kterou-se-meni-nektere-vyhlasky-v-souvislosti-s-prijetim-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-242-2016-sb-celni-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-2653-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/vyhlaska-c-358-2021-sb-kterou-se-meni-nektere-vyhlasky-v-souvislosti-s-prijetim-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-242-2016-sb-celni-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-2653-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-pridane-hodnoty-priznani-vzor-c-22-23-277-g.html
https://www.codexisuno.cz/bTf?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bTg?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bTh?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bTi?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bTj?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bTk?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bTl?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bTm?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-tiskopisum-2021-dph-2660-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/vyhlaska-c-358-2021-sb-kterou-se-meni-nektere-vyhlasky-v-souvislosti-s-prijetim-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-242-2016-sb-celni-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-2653-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-pridane-hodnoty-priznani-vzor-c-22-23-277-g.html
https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5401_23.pdf?202110191306
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DPH SPECIALISTA 2021
ONLINE

IHNED K DISPOZICI | 1. ROČNÍK

VÝBORNÁ ONLINE PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

14
dnů

5
lektorů

1.–2. DEN  ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie – tuzemsko § 1 – § 13 ZDPH

3.–4. DEN ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie – tuzemsko § 13 – § 36 ZDPH

5.–6. DEN  ing. Jiří Klíma –  Daň z přidané hodnoty – teorie – dodávky zboží a služeb do/z JČS – § 4 – § 18, § 64 ZDPH

7.–8. DEN ing. Igor Pantůček  – Souvislý celodenní příklad na DPH

9. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Aktuální informace, velká novela ZDPH 2021

10. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Praktické příklady

11. DEN Marek Reinoha – DPH a dodací podmínky INCOTERMS

12. DEN Marek Reinoha – DPH a celní předpisy

13. DEN ing. Pěva Čouková – Příklady v návaznosti na účetnictví

14. DEN ing. Igor Pantůček, ing. Jiří Klíma, moderuje ing. Pěva Čouková – Panelová diskuze – témata:
p Technické zhodnocení u nehmotného majetku po novele ZDP k 1. 1. 2021 u "nového" majetku a u "starého" majetku p Pozemky 
k prodeji u FO - klient nemůže prodat pozemky delší dobu, může rozparcelovat, aby prodal? p Stavební plat a DPH ve vztahu k ekonomické 
činnosti p Jednatelé a DPH p Oprávnění vstupu na akci - § 10b ZDPH vztah akce offline akce versus online akce p Elektronicky 
poskytovanou službou nejsou - § 10i ZDPH, článek 7 odst. 3, písm. j) nařízení EU - vzdělávací služby, je-li obsah kurzů učitelem dodáván p 
Vyúčtování služeb s nájmem prostor-dodávka plynu a vyúčtování plynu nebo tepla p Počítání obratu pro DPH u cestovní kanceláře p 
Lze technické zhodnocení budovy, jež je v DPH je samostatným majetkem, mít pro DPH v obchodním majetku, i když budova v obchodním 
majetku pro DPH není - kamerový systém pro hlídání služebních automobilů, střeží i vchod budovy pro 100% osobní bydlení p OSS, jak 
hlídat sazby na zboží v jednotlivých zemích (klientovi "hlídá" e-shop, jak máme ale provádět kontrolu my?) p FO-neplátce DPH, osoba iden. 
k dani nakupuje zboží ( hračky ) z EU. Z tohoto důvodu se dříve registrovala jako osoba iden.k dani. Jak má postupovat z hlediska celního a DPH 
nyní, když Velká Británie spadá do 3.země? V jakém je nyní režimu? Co clo a DPH?

dph-specialista.cz

Podívejte se na ukázku 
14. den – 1. část

Panelová diskuze s Igorem Pantůčkem  
a Jiřím Klímou, moderuje Pěva Čouková

• záznam tzv. „navždy“

• možno zastavovat, vracet se zpět

• výukové materiály součástí

• dárek: e-book Komentář k DPH 
s příklady 2021 

Celý DPH specialista 2021 je připravený způsobem                              ,  
tj.  s minutami v popisku pro snadné vyhledávání, s bodíky přímo ve videu, na VIMEO – nový nástroj.

https://danovy-specialista.eu/
https://dph-specialista.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=JujB2uIO6c0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
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DAŇOVÝ SPECIALISTA 2021
ONLINE

ZÁZNAM IHNED K DISPOZICI | 8. ROČNÍK

VÝBORNÁ ONLINE PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

18
dnů

12
lektorů

• záznam tzv. „navždy“
• možno zastavovat, vracet se zpět
• výukové materiály součástí
• dárek: e-book Daň z příjmů – vyřešené 

příklady 2021.

www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista/

Podívejte se na ukázku 
1. den – 1. část

Daň z přidané hodnoty – teorie

1. –2. DEN  ing. Mgr. Olga Hochmannová – Daň z přidané hodnoty – teorie
3. DEN ing. Igor Pantůček – Daň z přidané hodnoty – příklady

4.–5. DEN ing. Zuzana Rylová Ph.D. – Daň z příjmů fyzických osob –  
teorie i praxe včetně počítání příkladů

6. DEN plk. ing. Naděžda Klewar Slavíková – Spotřební a energetická (ekologická) daň
7. DEN  ing. Pěva Čouková – Účetnictví – absolutní účetní základ
8. DEN Mgr. Ivan Rota, LL.M., MBA – Profesní otázky daňového poradenství a AML zákon 
9. DEN JUDr. Karel Alexa, Ph. D. – Daňový řád – obecně

10. DEN Mgr. Barbora Bortlíková – Daňový řád – vymáhání, placení daní
11.–12. DEN ing. Ivana Pilařová – Daň z příjmů právnických osob – teorie i praxe

13. DEN Bc. Martin Mikuš – Silniční daň
13. DEN Mgr. Václav Pikal – Silniční daň – příklady
14. DEN ing. Jana Procházková – Daň z nemovitých věcí

15.–18. DEN  ing. Pěva Čouková – Účetnictví – absolutní účetní základ

NOVINKA

Celý Daňový specialista 2021 je připravený způsobem                           ,  
tj.  s minutami v popisku pro snadné vyhledávání, s bodíky přímo ve videu, na VIMEO – nový nástroj.

https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista/
https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista/
https://www.youtube.com/watch?v=eezS-OimlEo&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
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ONLINE ÚČETNÍ AKADEMIE 2020
s Pěva Čouková a hosté: 

Doc. ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., ing. Libor Vašek, Ph.D.

NA SPRÁVNĚ VEDENÉM ÚČETNICTVÍ PROSTĚ ZÁLEŽÍ.

www.ucto-academy.cz

>> záznam 15denního vzdělávacího kurzu ze dne 26. 2.– 15. 12. 2020 v Bohuňovicích <<

IHNED K DISPOZICI

Den Lektor a téma Den Lektor a téma

1.

Doc. ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Poslání, uživatelé, vypovídací schopnost účetnictví, 
koncepční rámec českého účetnictví a IFRS, regulace 
účetnictví v EU a v ČR

9.
ing. Pěva Čouková
Cenné papíry, podíly

2.
ing. Pěva Čouková
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

10.
ing. Pěva Čouková 
Cenné papíry, podíly

3.
ing. Pěva Čouková
Pohledávky, opravné položky, odpisy pohledávek, 
insolvence

11.
ing. Libor Vašek, Ph.D. 
IFRS – vybrané oblasti a hlavní rozdíly vůči českým 
předpisům

4.
ing. Pěva Čouková
Cizí měna v účetnictví – kurzové rozdíly

12.
ing. Libor Vašek, Ph.D.
Konsolidace, co by Vám nemělo uniknout

5.
ing. Pěva Čouková 
Zásoby, banka, pokladna 

13.
ing. Pěva Čouková
Přeměny

6.
ing. Pěva Čouková
Rezervy, opravné položky k veškerému majetku

14.
ing. Pěva Čouková
Inventarizace krok za krokem, podstatné skutečnos-
ti k účetnictví

7.
ing. Pěva Čouková
Vlastní kapitál

15.
ing. Pěva Čouková
Účetní závěrka, výkazy, příloha,  
odložená daň, cash flow8.

ing. Pěva Čouková
Operace s obchodním závodem

https://ucto-academy.cz/
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WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop
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Daňový specialista 2021 končí 
– „dojmy a pojmy“… – daňový 
poradce zkoušky

1 h 42 m
in

Pavlína Žukovská, Ester Benešová
Pěva Čouková

24. 6. 2021

WEBINÁŘ

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

Účetnictví s Pěvou

1 h 36 m
in

Pěva Čouková

30. 9. 2021

DPH aktuality  
s Olgou Hochmannovou

2 h 07 m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

23. 9. 2021

WEBINÁŘ

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

Účetnictví s Liborem Vaškem

1 h 44 m
in

Libor Vašek
Pěva Čouková

5. 10. 2021

WEBINÁŘ

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

Webinář: Střípky z Podnikatelské 
konference 2021 s Otou a Pěvou

1 h 51 m
in

Otakar Machala
Pěva Čouková

11. 11. 2021

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Webinář: Zákon AML a evidence 
skutečných majitelů

1 h 31 m
in

Ivan Rota
Pěva Čouková

14. 10. 2021

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-danovy-specialista-2021-konci-dojmy-a-pojmy-danovy-poradce-zkousky-24-6-2021-19-00-228-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucetnictvi-s-pevou-30-9-2021-19-00-231-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-aktuality-s-olgou-hochmannovou-23-9-2021-19-00-230-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucetnictvi-s-liborem-vaskem-utery-5-10-2021-19-00-232-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-stripky-z-podnikatelske-konference-2021-s-otou-a-pevou-11-11-2021-19-00-236-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-zakon-aml-a-evidence-skutecnych-majitelu-14-10-2021-19-00-233-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

